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01. Martine Neddam - Mouchette.org, 1996-ongoing 

Mouchette.org is een levenswerk van kunstenares Martine Neddam: een website als persoonlijk dagboek 
van een fictief online personage. Mouchette is een dertienjarige ‘artist’ met Franse roots (net als Neddam 
zelf), een persoonlijke homepage als digitale leefwereld die de vroegste net art experimenten toont en 
verkent, en die Mouchette als individu op het web met een duistere zijde toont: een recalcitrante jonge 
puber met fascinaties voor suïcide en een wat morbide fantasie. 
Mouchette.org is haar domein: een website waaronder talloze pagina’s samen een digitaal labyrint vormen 
met tal van pagina’s en sub domeinen. Mouchette.org is een dagboek en digitaal experiment: een 
homepage van een fictief personage, een web shop van dit personage, persoonlijke experimenten van dit 
personage in visuele puzzels, een mailcodering die bezoekers aan Mouchette.org persoonlijke (en vrij 
ondeugende) boodschappen stuurt, een discussieforum voor Mouchette’s zielenroerselen, een interactief 
poëtisch platform waarin bezoekers-input verwerkt wordt in live gegenereerde web films, en zo voort. 
Mouchette.org is al sinds de start van het project in 1996 een constant veranderend doolhof waarin de 
regels voor de bezoeker continu veranderen, en is als zodanig het meest ultieme voorbeeld van een levend 
internet kunstwerk. In de twintig jaar dat Mouchette.org al bestaat, verandert, leeft, is elke dag anders en 
is input van bezoekers constant van invloed op het kunstwerk. De website is als kunstwerk wereldberoemd 
binnen de niche van de digitale kunst. 
De aankoop van Mouchette.org is uniek. MOTI Museum en Stedelijk Museum Amsterdam kopen 
Mouchette.org als kunstwerk aan als Mouchette.org Version 01, een opdracht aan de kunstenares om in 
2017 Mouchette.org als constant evoluerend werk om te vormen tot een afgebakend, digitaal kunstwerk 
dat één specifiek moment, een dag misschien zelfs, uit het leven van Mouchette.org vastlegt. Met deze 
aankoop zal Mouchette.org voor het eerst door een museum gesteund worden, als opname in de 
gezamenlijke collectie en als investering in definitie van dit in constante ontwikkeling zijnde werk. 
 



 

 

 

02. Vuk Ć osić  – Deep ASCII-Deep Throat, 1998 

In de late jaren negentig begon Vuk Ćosić in de hoogtijdagen van de net art met zijn ASCII remixes van 
beelden uit de populaire cultuur. ASCII is de American Standard Code for Information Interchange, het 
universele alfabet van letters en tekens dat als standaard geld voor digitale communicatie en codetaal. 
In Deep ASCII, een serie korte films, verwerkte Ćosić iconische filmscenes tot ASCII kunst, opgebouwd uit 
groene data die tegen een zwarte achtergrond. De beelden doen denken aan de oude MS Dos interfaces 
waarin programmatuur met de hand opgestart moest worden en de vroegste web-experimenten van de 
net art pioniers die hyperlinks gebruikten om abstracte kunst te maken op het web. In Deep ASCII ontdek 
de kijker in een zee van groene code ineens scenes uit beroemde Hollywoodfilms en cult klassiekers; zoals 
de opwaaiende rol van Marilyn Monroe, Bruce Lee in actie, de futuristische wereld van Fritz Lang’s 
Metropolis. De beroemdste en beruchtste Deep ASCII film is de ASCII versie van Deep Throat, de 
mainstream porno film met eeuwige cultwaarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

03. Olia Lialina – Animated GIF Model, 2007-2012 

Animated GIF Model is een digitale performance waarin de kunstenares een digitaal formaat (GIF) als 
aanleiding neemt om de speelse vraagstukken rondom identiteit in onze hedendaagse beeldcultuur te 
bundelen in één enkel visueel statement, dat doorleeft op het web, in vele gedaanten. De aankoop van het 
werk omvat verschillende registraties van Olia Lialina’s GIF performance in gedaantes als GIF op Tumblr, 
GIF als museale video-installatie, en GIF als te verspreiden beeld op social media.  
De GIF is sinds de jaren tachtig al een gebruikelijk digitaal bestandsformaat voor mini animaties die loopen, 
herhaaldelijk achter elkaar doorspelen. Toen was de GIF nieuw maar in de vroege jaren tweeduizend 
ontstond een ware revival van dit bestandformaat op platforms als Tumblr en 4Chan, ver voordat GIF’s hun 
intrede deden in de mainstream digitale cultuur van Facebook, pas in 2014.  
Olia Lialina toont in haar werk een herwaardering voor GIF als bestandformaat en als onderdeel van onze 
beeldcultuur, ver voordat de GIF weer zijn intrede deed in de digitale cultuur van de massa. De kunstenares 
werkt in al haar werk bijna als onderzoeker van de digitale cultuur en verzamelt als een soort digitale 
antropoloog de belangrijkste beelden van ons digitale tijdperk om ze te onderzoeken, classificeren en 
opnieuw te interpreteren als kunstwerk als kritische spiegel van de digitale maatschappij.  
 
 

 
 



 

04. Jan Robert Leegte – Scrollbar Composition, 2000 

Jan Robert Leegte’s werk Scrollbar Composition toont een blanco browser scherm opgedeeld in talloze 
schermverdelingen met scrollbars, de welbekende navigatie tools die het internetgebruik van heel de 
wereld definieert sinds jaar en dag. In de Scrollbar Composition website is deze logische structuur vertaald 
naar een landschap van scrollbars, in een doolhof dat zo een bijna romantische abstractie van het internet 
dat we zo goed kennen toont. De scrollbars van Jan Robert Leegte zijn een eindeloos, doelloos, 
metaforisch referentiekader voor de internet-browsende massa, die doorwrongen van onze schermcultuur 
hier een nieuwe waardering voor de romantiek van de browser als toneel om de wereld te bekijken kan 
ontdekken. De Scrollbar Composition toont een verwarrend maar betoverend getwijfel van digitaal gebruik 
zonder functie en zonder eind, eeuwig gevangen in scrollende twijfel. Het werk is niet alleen een mijlpaal 
die een browser geschiedenis definieert als tijdperk in ons digitale verleden, maar ook een visueel spektakel 
dat de kijker een vreemde echo van het internetverleden toont, een klein stukje digitale nostalgie. 
 
 
 
 

 
 

05. Jonas Lund – Fair Warning, 2016 

Fair Warning is internetkunst en mediakritiek ineen. In het interactieve internetkunstwerk legt Jonas Lund 
de kijker vragen voor die onder tijdsdruk beantwoord moeten worden: eenvoudige multiple choice vragen 
met twee keuzes, maar met een tikkende klok als constante druk. De keuze lijkt eenvoudig maar met de 
oplopende tijdsdruk wordt het lastiger, en is een verkeerde stem al snel gemaakt. 
Met Fair Warning presenteert Jonas Lund een nieuwe klassieker in de internetkunst die niet alleen totaal 
aan te passen is op een actuele situatie en plaats in de wereld om een maatschappelijk dilemma te 
ontleden, maar ook een kunstwerk dat kritisch de click cultuur van onze tijd van media hypes en feilbare 
kiessystemen binnen democratisering van het mediaklimaat aan de kaak stelt. Het werk van Jonas Lund is 
altijd actueel: vaak over de rol van de kijker in de creatie van kunst, in zijn online werk altijd over de rol van 
de internetgebruiker als zogenaamde influencer van het digitale domein binnen een gezamenlijke digitale 
wereld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

06. Rosa Menkman – A Vernacular of File Formats, 2010 

Rosa Menkman onderzoekt als theoreticus en als kunstenaar de visuele resultaten van fouten in digitale 
codering van afbeeldingen. Deze niche van de digitale kunst is best te beschrijven als Glitch, een subcultuur 
met een eigen, internationale achterban en subcultuur. Een glitch is letterlijk een uitglijder, in dit geval een 
uitglijder van codering van beeld in code, met de visuele kwaliteit van verstoord beeld als resultaat. De 
techniek van beeldcodering staat hier aan de basis van een genre van de beeldcultuur waarin niet esthetiek 
van de klassieke aanname, maar juist de fouten in beeld voorop staan. Glitch betekent kortom een 
verheerlijking, of nieuwe waardering van digitaal falen. Menkman presenteert in haar werk A Vernacular of 
File Formats een jarenlang onderzoek van beeld ‘uitglijders’ op alle digitale formaten (van professionele 
beeldcodering tot amateur formaten als JPG, TIFF en MOV) rondom één enkel basisbeeld, een zelfportret 
van Menkman, waardoor de verschillen van digitale glitches te herkennen zijn in al hun gedaanten. Zo kan 
een kijker voor het eerst zien hoe een JPG, een klein bestandformaat, opgebouwd is, en hoe dit verschilt 
van een verkeerd MOV bestand, dat veel groter is in data en dus op een andere manier ‘breekt’. De poëzie 
van deze breekpunten staat centraal in het werk van Rosa Menkman, als vraagstuk van onze 
gedigitaliseerd samenleving en als onderzoek naar de rol van standaardisatie überhaupt, een Unicode 
dwangbuis waarin niet alleen de meter, de kilo en de mijl vastgelegd worden voor universele afspraken op 
wereldniveau, maar ook onze persoonlijke digitale data in een gestandaardiseerd ritme van pixels 
geworsteld wordt door overheden en bedrijven. 
 



 

 
 

07. Petra Cortright – swnoflaek2, 2008 

Petra Cortright was de eerste kunstenaar om de webcam als medium en Youtube als platform op te eisen 
als voorwaardig kunstdomein. Vanaf 2007 presenteert ze zichzelf als speels vraagstuk van het individu in de 
web-video cultuur die sinds het ontstaan van Youtube in 2009 uitgroeide tot een wereldwijd media 
fenomeen, waarin vloggers de nieuwe sterren zijn en Youtube als massaal podium de klassieke media 
televisie en radio lijkt te verslaan.  
Al vanaf haar vroegste webcamvideo’s analyseert Petra Cortright perfect het vreemde, nieuwe domein van 
zelfexpressie dat de digitale mainstream zou gaan domineren: de home made video, vanaf de P.C., de 
persoonlijke computer met webcam uitgerust. Haar kleine, informele experimenten bevragen de klassieke 
definities uit de kunstwereld van mediakunst en het zelfportret maar weten ook de massamedia te 
betoveren in hun eenvoud, eerlijkheid en modieuze technologie van het moment. 
Petra Cortright’s werk betekent vanaf het vroege begin met haar video VVEBCAM (2007) een mijlpaal in de 
digitale kunst. Haar gebruik van consumenten technologie als de webcam trekt de digitale kunst, een 
misschien te intellectueel en afgebakend gebied binnen de kunstdisciplines, recht en met effect op het 
wereldtoneel van de digitale media.  Haar webcam experimenten waarin ze meer en meer experimenteert 
met plug ins voor webcams als artistieke tool bereiken niet alleen de kunstwereld maar ook een 
miljoenenpubliek en krijgen cultwaarde. Sinds kort etaleert Petra Cortright haar webcam experimenten 
voor modeontwerpster Stella McCartney en is ze niet alleen meer een internetkunst ster maar ook 
volwaardig internet celebrity. 
Het aangekochte werk swnoflaek2 is een klassieker uit het oeuvre van Petra Cortright waarin haar vroegste 
webcam experimenten in alle simpliciteit en puurheid volledig tot zijn recht komen. 
 



 

 
 

08. Rafaël Rozendaal – Abstract Browsing/REDDIT, 2016 

Rafaël Rozendaal verkent met tal van projecten de digitale wereld als nieuw domein voor de kunst. Ruim 
honderd websites die als kunstwerk te koop zijn, een jarenlange twitter stroom van haiku’s over het 
kunstenaarschap, talloze experimenten in code, spiegels en lenticulairs die de schermfascinatie van de 
kijker omzetten in kunstobjecten, online of in een galerie of museum. 
Zij project Abstract Browsing, een plug in voor internetbrowsers,  verdeelde elke website die de gebruiker 
bezocht in kleurige vlakken: vrolijk maar verwarrende als nieuwe abstracte weergave van het web. 
In zijn abstract Browsing tapijten (tapestries) presenteert de kunstenaar grote wandkleden op frame, 
gemaakt in samenwerking met het textiellab van Textielmuseum Tilburg, die elk een eigen website uit de 
populaire digitale cultuur als geabstraheerde vorm presenteren voor aan de muur. In zijn Abstract Browsing 
tapestry/REDDIT toont hij de populaire platform website die als front page van viral nieuws op het web ook 
vaak een afvoerputje van relletjes en complottheorieën is als een vrolijk, betoverend textiel spektakel. In 
de abstracte rechthoeken ziet de kijker de weggekleurde gesprekken in kleurrijk garen verzanden in 
discussies, ruzies en lange threads vol gebruikersdebat. Zo is zijn REDDIT tapestry een even tactiele als 
actuele weergave van het internet en de mensen die het bevolken, kleurrijk en verwarrend. 



 

 
 

09. Constant Dullaart – Jennifer in Paradise (wallpaper), 2013-ongoing 

Jennifer is een icoon van onze digitale beeldcultuur. Deze foto uit 1988 van de huwelijksreis van John Knoll 
een van de makers van Photoshop toont zijn kersverse echtgenote op een tropisch strand in Bora Bora, en 
ging vanaf de lancering van het programma jarenlang mee met elke aankoop als standaardbeeld om 
digitale retouching tools uit te leggen. Jennifer is dus niet alleen een beeld in het collectief geheugen, maar 
ook een proefkonijn voor de ontwikkeling van de digitalisering van de fotografie die van de echte wereld 
een over gemanipuleerde schijnwereld zou maken. 
Constant Dullaart nam contact op met de echte Jennifer om haar medewerking te vragen en wist haar 
beeltenis pixel voor pixel opnieuw op te bouwen om te gebruiken in tal van werken, om code te verstoppen 
in haar beeltenis in grootse behangen, de vele gedaanten van Jennifer na vele verschillende Photoshop 
filters in ritmes te tonen, en zo de maakbaarheid van beeld in deze tijd te bekritiseren. 
De aankoop van Jennifer in Paradise bestaat uit een meer dan levensgroot behang. 
 
 
 
 
 

 



 

 

10. Constant Dullaart – DullTech, 2014 

Constant Dulaarts DullTech is de ultieme mediaplayer voor digitale kunst én een startup als kunstwerk 
ineen. De kunstenaar startte dit bedrijf als performance en onderneming tegelijk. Is het mogelijk om met 
een ironische kickstarter campagne en met behulp van Aziatische leveranciers een mediaspeler te 
ontwikkelen die beter is dan alle anderen en zo een heel functioneel nut in de nieuwe mediakunst speelt? 
De mediaplayer, DullTech (want goede techniek is een beetje saai) kwam er na verkennende trips naar het 
technologische Silicon Valley van het Oosten, en de kickstarter campagne haalde het geld met gemak op. 
Ineens was DullTech, saaie techniek voor digitale kunstenaars, niet meer een performancewerk dat de 
innovatiecultuur van vandaag aan de kaak stelt maar een volwaardige onderneming. De DullTech player 
zelf is in meerdere edities te verkrijgen (standaard, zilver, goud) en draait overuren in tentoonstellingen 
wereldwijd. DullTech is een start up die als bedrijf exposeert in musea en galeries. Daarbij is het product 
een cultgadget van de digitale kunstwereld geworden, praktisch en Dull tegelijk. 
DullTech wordt aangekocht als mediaplayer en als Kickstarter campagnevideo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. Jon Rafman – Erysichthon, 2015 

De Canadese kunstenaar Jon Rafman maakt werk, vooral video’s, over zijn fascinatie voor de duistere 
kanten van de digitale wereld. De Tumblr blogs, twitter feeds en digitale achterkamertjes waar 
experiment, geweld, seks en visuele nonsens vaak hand in hand gaan. Als een digitaal antropoloog 
analyseert hij de mens als digitaal gebruiker, mediadier pur sang, in filosofische overpeinzingen waarin hij 
klassieke mythologie en de hedendaagse digitale beeldcultuur verbindt.  
De titel Erysichthon komt van de Griekse mythe waarin de zoon (Erysichthon) van Tessalische koning 
Tiopas wordt vervloekt met tot een eeuwige onverzadigbare honger. In het videokunstwerk Erysichthon 
toont Rafman de mens als digitale verslaafde, verzeild in een neerwaartse spiraal van beeldverslaving waar 
geen einde aan lijkt te komen, bijna religieus in zijn verafgoding van de digitale lusten van onze tijd. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

12. UV Production House – Air BNB Housing Solution, 2016 

Ultra Violet Production House, een samenwerking van Brad Troemel en Joshua Citarella, is een digitaal 
tegenantwoord op de klassieke kunstwereld van onze tijd waarin waardevolle objecten onder de sluier van 
veel prestige tot handel geworden zijn voor een economische elite. UV Production House toont het DIY 
instapmodel voor de verzamelaar: kunstobjecten die nuttig zijn in onze falende economie en bovendien 
gewoon per bestelling via een gecodeerd systeem in onderdelen aan de deur geleverd worden door 
Amazon. Je moet ze alleen nog zelf in elkaar zetten. In dit Ikea model van high art ben je overgeleverd aan 
de web suppliers van de digitale tijd en een algoritme dat je bouwpakket samenstelt voor thuis-bouw-
plezier.  
Hun UV Production House ‘product’ Air BNB Housing Solution bestel je ook als museum gewoon in hun 
Etsy shop. De hang-tent is anders dan voor bijvoorbeeld overnachtingen voor bergbeklimmers bestemd 
voor de Air BNB afhankelijke van onze tijd. Als je in je New Yorkse appartement de crisis wil overleven kun 
je het tenslotte beter verhuren aan weekendtoeristen, en hang je zelf in je crisis-tent aan de brandtrap, 
buiten, om de inkomsten binnen te zien lopen. 
 



 

 
 

13. Floris Kaayk – The Modular Body, 2016 

Floris Kaayk werd wereldberoemd met zijn Youtube hoax  ‘Human Birdwings’ een dagboekpagina van de 
fictieve uitvinder Jarno Smeets die een DaVinci achtige vleugel-harnas bouwde en zo de eerste mens werd 
die kon vliegen. Wereldnieuws werd het, maar allemaal nep bleek het.  
In The Modular Body (nog onlangs beloond met een Gouden Kalf voor beste interactieve project) is een 
interactieve online omgeving over Oscar, een door de wetenschap geschapen levend wezen. Oscar is een 
personage zonder persoonlijkheid maar ook een aandoenlijke, hedendaagse versie van Frankenstein in de 
futuristische,  innovatieve wetenschap. The Modular Body is een website bestaande uit tal van video’s en 
mediafragmenten waarin we zien hoe Oscar gemaakt wordt maar ook hoe discussie over dit al dan niet 
ethische nieuwe terrein van de wetenschap oplaait op social media. Die reacties zijn echt, ook in dit geval is 
Oscar en zijn ‘Modular Body’ een hoax, als speculatief toekomst ontwerp of wel ‘design fiction’. 
Buiten het enorme bereik van het project wereldwijd betekent dat dus ook kritiek van social 
mediagebruikers op de mensen ‘achter Oscar’, persaanvragen van buitenlandse talkshows die Oscar willen 
komen filmen, en zo voort.  
De aankoop van The Modular Body bestaat uit een groot archief films, mediabeelden in reactie op het 
project, en het 3d geprinte skelet van Oscar.  
 
 
 
 
 

 
 



 

14. Geoffrey Lillemon – Remixing Classic Cartoons, 2012 

In zijn werk toont de Amerikaanse, in Amsterdam wonende en werkende, Geoffrey Lillemon zijn fascinaties 
voor niet alleen de digitale schepping van beeld als nieuw vakmanschap, maar ook de rol die de globale 
mediacultuur speelt in het artistieke proces van de kunstenaar in deze tijd. Remixing Classical Cartoons is 
exact wat de titel beschrijft: een remix van de populaire cultuur die dominant is in het gedachtenpatroon 
van elke kijker en van de kunstenaar van deze tijd die opgegroeid is met moderne media.  
In het werk van Geoffrey Lillemon is de hedendaagse kunst niet langer een afgebakend domein voor 
kritische introspectie van het kunstpubliek en een afgezonderd levende en denkende kunstenaar als maker, 
maar een wereldbeeld dat bestaat uit media-invloeden die alomtegenwoordig ons dagelijks leven 
beheersen, wereldwijd, als geglobaliseerde mediaomgeving. In het werk van Geoffrey Lillemon is niet 
alleen de herkenbare visuele stempel van een unieke kunstenaar te ontdekken, maar ook een visueel 
referentiekader van de populaire cultuur waarin de kunst van zijn hand gemaakt wordt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. Geoffrey Lillemon – Psychedelic Facial Expressions, 2012 

In Psychedelic Facial Expressions verkent Geoffrey Lillemon het gezicht in de digitale maakbaarheid van 
nu. Met gescande gezichtsuitdrukkingen als plug ins voor animatieprogramma’s schept hij uitvergrote 
emoties van nieuwe, fictieve personages, als karikaturen van de digitale special effects wereld die de film 
en reclame domineert. Psychedelic Facial Expressions is een klein experiment binnen een zorgvuldig kader 
waarin de getoonde gezichten veranderen van engelachtig tot ware tronies, elk met hun eigen 
animatiepatronen als skins. Hiermee kijkt de kunstenaar vooruit naar het gezicht van de toekomst: het 
post Instagram filter tijdperk en in een samenvloeiing van de avatar identiteit op maat en de The Sims als 
nieuwe digitale habitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

16. Michael Mandiberg – Print Wikipedia Contributor Appendix, 2015 

De New Yorkse kunstenaar Michael Mandiberg presenteert met zijn project Print Wikipedia de analoge 
versie van crowd sourced kennis van het web: Wikipedia. Het internet, in den beginne een hoopvol 
universeel terrein voor kennisdeling ver over landgrenzen als het ultieme communicatietool, werd onder 
web 2.0 een bundeling crowd sourced kennis, met als belangrijkste resultaat Wikipedia als democratische 
encyclopedie van de wereld. Deze ‘amateur culture’ is inmiddels ruim bekritiseerd en geanalyseerd als 
cultureel fenomeen maar ontegenzeglijk de grootste kennisbundeling van het web, met scherpe controles 
van alle content door een ingenieus moderators model. 
Michael Mandiberg bundelt de informatie van Wikipedia in Print Wikipedia, een duizenden boeken tellende 
uitgave van Wikipedia, analoog gebonden als encyclopedie voor in de kast. Daarbij biedt hij ook specifieke 
selectie van de Wikipedia content aan als deel-encyclopedieën: alles over filosofie, alles over kunst, alles 
over literatuur. 
De aankoop van Print Wikipedia bestaat uit de 32-delige set boeken ‘Contributors Appendix’, de 
inhoudsopgave van alle amateurs die samen schreven aan het Engelstalige Wikipedia domein, en zo hun 
kennis bundelden tot de grootste bibliotheek van onze tijd. 
 



 

 
 

17. JODI – GeoGoo_GIcon, 2015 

JODI, een duo bestaand uit Joan Heemskerk en Dirk Paesmans, is sinds het ontstaan van de net art actief 
als activistische criticus van het vrije web. In hun vroege experimenten maakten ze van hyperinks en 
digitale code websites als valkuilen, diepe labyrinthen waarin elke click met de muis een heel nieuwe 
omgeving en beweging kan betekenen. Hun werk brak radicaal met het veilige internet als kritiek op de op 
handen zijnde kolonisatie van het web door de commerciële markt en overheden wat het einde van het 
web als digitaal speelveld voor kunstenaars zou betekenen. JODI maakte sinds de jaren negentig tal van 
deze abstracte websites waarin met de tools van dat moment de het browservenster ineens onverwacht, 
verwarrend en disruptief overhoop gehaald werd.  
In hun latere werk GeoGoo toont JODI een wereldbeeld zoals we dat sinds kort maar al te goed kennen: 
Google Earth vergeven van de functionele place markers die van satellietbeelden van onze aarde een 
functionele landkaart maken. In JODI’s versie is Google Earth verworden tot een mijnenveld waarin de 
place markers in frisse kleuren een eigen choreografie lijken uit te voeren, chaotisch en betoverend in al 
hun chaos. In loopings en ritmische verschuivingen komen de place markers in opstand tegen de 
functionele digitale rendering van de wereld. 


